Generalforsamling d. 24. marts 2018
26 deltog. 22 haver var repræsenteret.
1) Valg af dirigent: Jytte blev valgt. Valg af referent: Lone B. blev valgt.
2) Formandens beretning: “Der er gang af lidt af hvert i Danevang. Der er lavet en
skriftlig aftale med Vejle Spildevand ang. oprens af kanal 2 gange årligt, der er
samtale i gang ang. dette. Der skal laves rør gennemførsel på Chr Jensensvej, sten
skal fjernes af kommunen.”
“Etablering af vejbump, for at få hastigheden ned. Der bliver kørt for stærkt, endda
oplevet at der er blevet kørt ræs, der er uacceptabelt. Vejbumpene kræver måske lidt
småjusteringer.”
“Vi mangler opbakning til de 2 årlige drændage” Egne dræn sørger man selv for, de
bedes renses inden hoveddræn renses.
“Kæden for Danevang er ikke blevet respekteret. Den er forsøgt brudt op. Man
glemmer at låse efter sig. Den vil næste vinter forblive låst.”
Et par medlemmer er imod de nye bump, de ødelægger bilerne. Som sagt vil der ske
lidt småjusteringer.
Der ytres ønske om, at fartskiltet ved kæden flyttes lidt, så man bedre kan komme ind
med sin cykel. Det vil blive ordnet.
Er det nok med 2 dage til rensning af dræn? Skal der vælges en formand for hver vej,
der kan hjælpe med mangel på viden? Der diskuteres på kryds og tværs. Der bliver
stemt for, at der skal vælges en formand, der skal sørge for, at samle folk til rensning.
11 stemmer for, 2 imod. Det bliver taget op igen under evt.
3) Aflæggelse af regnskab: Regnskabet godkendes. (kan findes på hjemmesiden)
4) Indkomne forslag:
Kan der etableres en vandhane på toilettet? Da al vand der bruges i toiletbygningen
ryger i tanken, opfordres der til, at man bruger en af vandhanerne på havegangene.
Så tanken ikke bliver for hurtig fuld, det koster at få den tømt.
Bekymring ang opsætning af vindmøller, med konstant støj. Kan der laves en regel i
mod i vedtægterne, før det bliver et problem. Det bliver vedtaget.
Skal vi blive ved med, at have en regel ang græsslåning om søndagen? Et flertal
stemmer for, at reglen bibeholdes.
Parkering af trailer er forbudt på hovedvejen. De bedes flyttes bag toiletbygningen.
Formanden ønsker et hævekort til haveforeningen. Det blev nedstemt.

5) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, Martin og Dorrit på valg. Dorrit fortsætter, Marianne
bliver nyvalgt. Valg af 2 suppleanter, Jytte fortsætter, Ulla tiltræder. Valg af 2
bilagskontrollanter. Henning fortsætter, Verner bliver valgt.
6) Eventuelt:
Diskussionen ang vejformænd genoptages. Begge hoveddræn vil blive renset med
slamsuger. Sidevejene skal vi selv sørge for, det er her det vil være en god ide med
en vejformand. Formand bliver: 1. vej til højre: Henning og Verner, 1. vej til venstre:
Dorrit og Marianne, 2. vej til højre: Henrik og Ulla, 2. vej til venstre: Jytte og Britta,
sidste vej til højre havde ingen fremmødte, Jytte og Henrik vil finde en/to der vil,
sidste vej til venstre: Ove.
Sortering af affald. STRAM OP! Det koster bøder, hvis der ikke er sorteret rigtigt. Der
vil blive kigget på skiltningen, om det kan gøres tydeligere.
Betaler vi for meget for vand? Henrik kigger på det.
Gamle hække, mange er for høje. Kan man beskære alle der er for høje med en
motorsav? Der bliver givet advarsler til de haver, der har hække der er over 180.

